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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pembahasan  

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui 

wawancara dan tanya jawab dipandu dengan daftar pertanyaan pada kuesioner 

dengan para responden. Kuesioner tersebut berkaitan dengan fokus penelitian 

mengenai akses pembiayaan mikro. Data diperoleh langsung dari responden yaitu 

para pedagang kuliner yang berjualan di Waroeng Semawis Semarang. Setelah 

mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara tersebut, data yang telah 

diperoleh sebelum di masukkan ke dalam laporan penelitian harus melalui 

beberapa tahap. Tahap pertama adalah reduksi data. Dalam tahap reduksi data, 

dilakukan dengan memilih hal – hal pokok yang dijadikan fokus dalam penelitian. 

Lalu data tersebut dirangkum. Selanjutnya data - data yang telah melewati tahap 

reduksi tersebut dilakukan penyajian data berupa tabel / diagram atau sejenisnya 

dan didukung teks naratif yang berisi penjelasan mengenai data - data tersebut. 

Kemudian tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini, 

dibuat kesimpulan dari data yang sudah didapat untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Kesimpulan ini bersifat 

deskriptif karena metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 



30 

 

kualitatif. Di bawah ini merupakan informasi mengenai hasil wawancara yang 

telah dilakukan. 

4.1.1 Profil Responden 

Data di bawah ini merupakan data primer yang didapat dari hasil 

wawancara terhadap responden. Responden dalam penelitian ini merupakan para 

pedagang kuliner di Waroeng Semawis Semarang. Waroeng Semawis merupakan 

pasar malam kuliner yang berada di kawasan pecinan Kota Semarang. Terletak di 

sepanjang Jalan Gang Warung Semarang. Setiap minggunya hanya beroperasi 

pada akhir pekan hari Jumat, Sabtu dan Minggu pada sore hari pukul 18:00 

sampai dengan pukul 23:00 WIB. Para pedagangnya menjual aneka ragam 

makanan dan minuman khas Kota Semarang maupun khas kota lainnya.  

Setelah melakukan wawancara mendalam terhadap responden, ternyata 

dari 20 sampel responden terdapat 8 responden yang tidak memberikan jawaban 

secara lengkap sehingga tidak dapat dianalisis. Lalu sisanya yang memberikan 

jawaban yang meyakinkan serta dapat dianalisis adalah sebanyak 12 orang 

responden. Sehingga pada penelitian ini terdapat 12 sampel yang akan di analisis 

datanya. Data yang telah diperoleh, disajikan ke dalam bentuk tabel agar 

memudahkan pemahaman deskripsi mengenai akses pedagang kuliner di Semawis 

terhadap pembiayaan mikro. Berikut tabel 4.1 yang menunjukkan data mengenai 

profil responden menurut produk kulinernya. 
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Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Produk Kuliner 

Jenis Produk Kuliner Frekuensi Persentase (%) 

Produk Minuman 3 25 

Produk Makanan Cepat Saji 2 16,67 

Produk Makanan Olahan 2 16,67 

Produk Makanan Tradisional  5 41,67 

TOTAL 12 100 

Sumber : Data Primer, 2017 

Data di atas merupakan data responden yang diperoleh dari Waroeng 

Semawis Semarang. Kuliner yang dijual di sini sangat beragam. Masing – masing 

data responden yang diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan wawancara yang 

telah dilakukan, terdapat 12 macam jenis makanan / minuman yang berbeda. 

Terdapat 9 responden berjualan makanan dan 3 responden berjualan minuman. 

Untuk makanan terbagi atas produk makanan cepat saji, produk makanan olahan, 

dan produk makanan tradisional. Produk makanan yang dijual berdasarkan 

responden yang menjual makanan tradisional antara lain soto ayam, bakcang, tahu 

gimbal, pukis bikang, ayam geprek. Makanan olahan, terdiri dari salad buah dan 

waffle. Makanan cepat saji, antara lain sosis bakar dan aneka makanan korea. 

Sedangkan produk minumannya ada es hawa, es gempol, dan liang tea. Seluruh 

data di atas merupakan data dari responden yang berjualan di Waroeng Semawis 

Semarang yang didapatkan secara acak.  
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4.1.2 Jenis Kelamin Responden 

Dalam melakukan pekerjaan, jenis kelamin laki – laki dan perempuan 

memiliki perbedaan terutama dalam hal kinerja dan keterampilan. Dari 12 orang 

responden, perbedaan responden berdasarkan jenis kelamin ditampilkan dalam 

tabel 4.2 berikut ini.  

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Frekuensi 

(orang) 
Persentase (%) 

Laki – laki 2 16,66 

Perempuan 10 83,33 

TOTAL 12 100 

Sumber : Data Primer, 2017 

 Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan responden pedagang yang 

berjualan di Semawis dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak 

dibandingkan dengan responden pedagang berjenis kelamin laki-laki. Seperti pada 

data dalam tabel 4.2, jumlah responden perempuan yaitu sebanyak 10 orang 

(83,33%) dibandingkan responden laki - laki sebanyak 2 orang (16,66%). Maka 

pedagang di Semawis yang peneliti temui kebanyakan adalah berjenis kelamin 

perempuan. Pada umumnya jenis kelamin perempuanlah yang memiliki 

keterampilan lebih dalam mengolah produk kuliner.  

4.1.3 Usia  Responden 

Pengelompokkan data di bawah ini dapat menunjukkan kelompok usia 

dominan yang berjualan di Semawis Semarang. Usia dapat menjadi gambaran 
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mengenai cara bertindak dan pola pikir seseorang dalam menghadapi berbagai 

hal. Berikut data responden berdasarkan kelompok usia.  

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Kelompok Usia 

Kelompok Usia Frekuensi (orang) Persentase (%) 

20 - 29 tahun 3 24,99 

30 - 39 tahun 2 16.66 

40 - 49 tahun 4 33,32 

50 - 59 tahun 3 24,99 

TOTAL 12 100 

Sumber : Data Primer, 2017 

Responden berdasarkan usia dari data yang diperoleh paling banyak adalah 

responden yang berusia antara 40 tahun sampai 49 tahun yaitu sebesar 33,32% 

atau sebanyak 4 orang. Data kelompok usia yang telah di tampilkan ini 

menunjukkan sebagian besar responden berada dalam usia produktif yang masih 

mampu bekerja secara aktif, serta memiliki pengalaman, tingkat kedewasaan yang 

tinggi, pertimbangan serta pemikiran yang matang dalam hal pengambilan 

keputusan terutama untuk mengelola usahanya. 

4.1.4 Pendidikan Terakhir  

Dalam mendirikan suatu usaha diperlukan adanya bekal pengetahuan 

untuk dapat mempertahankan usaha yang dijalankannya. Seseorang yang 

memiliki pendidikan yang baik serta pengetahuan yang cukup dalam dunia usaha 

tentu dapat menjalankan usaha dengan baik. Dari pengetahuan dan keterampilan 
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yang mereka miliki tersebut, dapat digunakan sebagai bekal untuk mendirikan 

usaha demi keberlangsungan hidupnya. Berikut merupakan data responden 

berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang diperoleh melalui wawancara 

dengan para pedagang di Semawis. 

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Jenjang Pendidikan Frekuensi (orang) Persentase (%) 

SMP 1 8,33 

SMA/sederajat 6 50,00 

D3 1 8,33 

S1 4 33,33 

TOTAL 12 100 

Sumber : Data Primer, 2017 

Data responden berdasarkan pendidikan terakhir, sebagian besar responden 

yaitu sebesar 50% atau sejumlah 6 orang responden dengan jenjang pendidikan 

terakhir SMA, dan 4 responden (sebesar 33,33%) dengan jenjang pendidikan 

terakhir S1. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang di Semawis telah 

memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Dengan adanya pendidikan yang 

telah mereka dapatkan, mereka tentu memilki kemampuan cukup untuk mengelola 

suatu usaha serta dapat memahami bagimana cara menjalankan dan 

mengembangkan suatu usaha. 
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4.1.5 Lama Usaha  

Waroeng Semawis sendiri mulai didirikan pada tahun 2004 yang berarti 

sudah berdiri sekitar 11 tahun yang lalu. Tabel 4.5 di bawah ini merupakan data 

responden berdasarkan lama usaha yang telah didirikan di Waroeng Semawis 

Semarang.  

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Lama Usaha 

Lama Usaha Frekuensi (orang) Persentase (%) 

1 - 3 tahun 6 50,00 

4 - 6 tahun 3 25,00 

7 - 9 tahun 2 16,66 

10 - 12 tahun 1 8,33 

TOTAL 12 100 

Sumber : Data Primer, 2017 

 Berdasarkan data di tabel 4.5 dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden (50%) memiliki lama usaha antara 1 sampai 3 tahun. Hal ini berarti 

sebagian besar pedagangnya merupakan pendatang baru yang memulai usaha baru 

di Semawis. Sedangkan lama usaha responden yang didirikan di Waroeng 

Semawis paling lama mencapai 10 – 12 tahun. Para pedagang yang memiliki 

usaha yang telah sejak lama didirikan adalah mereka yang telah meneruskan 

bisnis keluarga yang sudah diwariskan turun - temurun. Maka tentu saja mereka 

memiliki pengalaman yang matang di bidang usahanya serta sudah sangat 

memahami cara berdagang dan kondisi pasar.  
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4.1.6 Jumlah Tenaga Kerja 

 Dalam menjalankan suatu usaha pasti membutuhkan adanya tenaga kerja. 

Dengan adanya jumlah tenaga kerja yang mencukupi, suatu usaha dapat berjalan 

dengan lancar agar dapat memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Jumlah tenaga 

kerja dalam data di bawah ini adalah jumlah orang yang bekerja menjaga dan 

melayani para pelanggan. 

Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja 

Jumlah Tenaga Kerja Frekuensi (orang) Persentase (%) 

1 orang 3 25,00 

2 orang 4 33,33 

3 orang 2 16,66 

4 orang 3 25,00 

TOTAL 12 100 

Sumber : Data Primer, 2017 

 Berdasarkan data tabel 4.6 di atas, sebesar 33,33% pedagang memiliki 2 

orang tenaga kerja. Pada hasil penelitian terhadap responden, jumlah tenaga kerja 

yang dimiliki responden paling sedikit adalah 1 dan paling banyak adalah 4 orang. 

Responden yang hanya memiliki 1 tenaga kerja berarti ia menjaga dan mengelola 

kiosnya sendiri. 

4.1.7 Jumlah Omzet 

Omzet dalam data di bawah ini merupakan jumlah dari penjualan kotor 

yang diperoleh para pedagang di Semawis dalam satu minggu. Besar kecilnya 
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jumlah omzet yang diperoleh tentu berbeda pada tiap responden tergantung pada 

kondisi ramai atau sepinya penjualan pada waktu itu. Kondisi ini dapat 

dipengaruhi oleh keadaan cuaca karena Waroeng Semawis berada di tempat yang 

terbuka. Berikut ini merupakan jumlah omzet yang diperoleh responden. 

Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Jumlah Omzet per Minggu 

Jumlah Omzet per Minggu (3 hari) 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 3 25,00 

Rp 2.000.000 – Rp 2.500.000 2 16,66 

Rp 3.000.000 – Rp 3.500.000 3 25,00 

Rp 4.000.000 – Rp 4.500.000 3 25,00 

 Rp 5.000.000 1 8,33 

TOTAL 12 100 

Sumber : Data Primer, 2017 

 Jumlah omzet di atas merupakan omzet selama satu minggu, dimana 

dalam satu minggu di Waroeng Semawis mereka beroperasi selama tiga hari yaitu 

hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jumlah omzet yang didapat masing - masing 

responden bervariasi. Data yang didapat di lapangan, terdapat responden dengan 

omzet mulai dari Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000 per minggu. Namun 

berdasarkan data dalam tabel 4.7 diatas. rata - rata responden (50%) memiliki 

omzet sebesar Rp 3.000.000,- sampai Rp 4.500.000,- per minggu. Jadi rata – rata 

modal yang dibutuhkan juga cukup besar untuk berjualan. Mulai dari modal untuk 

membeli bahan baku makanan atau minuman, alat – alat, hingga keperluan 

lainnya.  
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4.1.8 Sumber Modal Usaha 

Sumber modal usaha dalam data ini merupakan asal modal yang diperoleh 

responden yang digunakan untuk menjalankan usahanya. Modal tersebut dapat 

berasal dari modal sendiri atau modal pinjaman. Modal menjadi hal penting untuk 

mengembangkan suatu usaha. Masalah keterbatasan modal dapat menjadi 

hambatan bagi pedagang untuk mempertahankan usahanya. Maka modal 

pinjaman akan diperlukan apabila pedagang memiliki keterbatasan modal. 

Sebaliknya pedagang akan menggunakan modal sendiri apabila mampu membuka 

usaha dengan mengandalkan modal yang dimilikinya. Pada Tabel 4.8 berikut 

merupakan distribusi responden berdasarkan sumber modal usaha. 

Tabel 4.8 Sumber Modal Usaha 

Sumber Modal Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Modal Sendiri 8 66,66 

Modal Pinjaman 4 33,33 

TOTAL 12 100 

Sumber : Data Primer, 2017 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari responden, 66,66% responden (8 

orang) menggunakan sumber modal yang berasal dari milik sendiri. Sisanya 

sebesar 33,33% (4 orang) responden yang mengakses modal dari pihak luar / 

pinjaman. Modal pinjaman di sini berasal dari lembaga keuangan perbankan. 

Maka dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pedagang yang 

berjualan di Waroeng Semawis menggunakan modal sendiri, hal ini dikarenakan 
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di sini terdapat banyak usaha yang baru saja dikembangkan atau justru merupakan 

usaha yang sudah cukup lama berdiri dengan kondisi modal yang mencukupi 

sehingga mampu untuk berjualan di Waroeng Semawis.  

4.2 Analisis Deskriptif 

4.2.1 Akses Terhadap Pembiayaan Mikro  

Seluruh responden diberi pertanyaan mengenai pengetahuan mereka 

terhadap pembiayaan mikro. Pada tabel 4.9 berikut menjelaskan jawaban yang 

mereka berikan. 

Tabel 4.9 Akses Responden Terhadap Pembiayaan Mikro 

Pertanyaan Jawaban 

Apakah Anda mengenal lembaga 

keuangan yang memberikan 

pembiayaan mikro? Apakah 

pernah tahu / ditawari pinjaman 

modal? 

“Ya kenal, pernah” 

“Kalau pinjaman pernah ditawari” 

“Ya saya tahu, ada tawaran pinjaman dari 

bank” 

“Pernah ditawari pinjaman” 

“Ya, pernah tahu dari brosur” 

“Saya tahu karena pernah dikasih tahu 

teman” 

“Ya tahu, tapi tidak pakai” 

Sumber : Data Primer, 2017 

Berdasarkan hasil survey kepada responden yang telah diwawancarai, 

mengenai akses terhadap pembiayaan mikro, seluruh responden menyebutkan 

bahwa mereka mengenal adanya lembaga pembiayaan mikro yang menawarkan 

kredit bagi usaha mikro. Sebenarnya seluruhnya memiliki akses untuk 
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mendapatkan modal tambahan melalui pembiayaan mikro karena menurut hasil 

wawancara terhadap seluruh responden, mereka pernah mendapatkan tawaran 

kredit mikro dari lembaga keuangan mikro dan juga pernah melihat melalui media 

brosur atau semacamnya. Maka dapat dipastikan bahwa para responden telah 

mengenal dan memiliki akses terhadap pembiayaan mikro.  

Bagi responden yang telah mengakses pembiayaan mikro / mengajukan 

pinjaman ke lembaga keuangan mikro, para pedagang Semawis mengatakan 

bahwa mereka membutuhkan pinjaman dari pihak luar karena modal sendiri 

dirasa kurang mencukupi kebutuhan untuk membangun usaha mereka. Selain itu 

usahanya akan sulit berkembang karena kekurangan modal untuk kebutuhan 

dagangannya. Mereka mengajukan pinjaman sebagai tambahan modal serta untuk 

menutupi biaya kebutuhan usahanya. Selain itu juga mereka gunakan untuk 

membuka cabang usaha.  

Meskipun sudah memiliki akses yang mudah, namun tidak semuanya 

mengakses modal melalui pembiayaan mikro, dikarenakan kondisi keuangan 

mereka yang mereka anggap telah cukup untuk menjalankan usaha saat ini dengan 

menggunakan modal sendiri. Sehingga mereka tidak mengajukan pinjaman mikro 

ke lembaga keuangan melainkan menggunakan modal milik sendiri. Mereka tetap 

menggunakan modal sendiri walaupun akses terhadap kredit mikro 

memungkinkan bagi mereka. Alasan mereka tidak mengakses pembiayaan mikro 

tersebut dikarenakan mereka hanya membuka usaha kecil-kecilan yang 

menurutnya sudah cukup dengan menggunakan modal yang dimiliki sendiri. 

Selain itu, ada yang menyebutkan bahwa ia tidak mengajukan pinjaman ke 



41 

 

lembaga keuangan karena pihak saudara/teman ada yang dapat memberikan 

pinjaman dana sebagai modal untuk usahanya. Lalu responden lain ada yang 

menyebutkan takut akan resiko apabila tidak bisa melunasi pinjamannya atau 

malah mengakibatkan hutang.  

Jadi rata - rata responden mengaku pernah menerima tawaran pembiayaan 

mikro / kredit mikro oleh lembaga keuangan. Sebenarnya mereka memiliki akses 

terhadap pembiayaan mikro namun kembali ke masing – masing pribadi mereka 

ingin mengajukan pinjaman atau tidak. 

4.2.2 Pembiayaan Mikro yang Dikenal dan Diakses  

Saat ini banyak lembaga keuangan yang menawarkan kredit mikro / 

pembiayaan mikro untuk usaha skala kecil yang membutuhkan modal usaha. 

Contohnya dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Mereka 

menawarkan pinjaman modal yang dibutuhkan bagi usaha berskala mikro. 

Dengan adanya lembaga tersebut tentu akan mendukung perkembangan ekonomi 

suatu daerah. Pembiayaan mikro yang umumnya diketahui oleh para pedagang di 

Semawis ini adalah dari lembaga keuangan resmi seperti dari perbankan. 

Kebanyakan dari para pedagang tersebut mendapatkan informasi dari penawaran 

langsung dari lembaga keuangan tersebut, tetapi tidak hanya itu ada juga 

pedagang yang mendapatkan informasi produk pembiayaan mikro ini melalui 

iklan baik media cetak atau lisan. Karena berdasarkan hasil survey seluruh 

responden telah mengetahui lembaga pembiayaan mikro, maka pada tabel berikut 
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ini disebutkan data mengenai lembaga keuangan yang dikenal oleh para 

responden di Semawis. 

Tabel 4.10 Lembaga Keuangan yang Dikenal Pedagang 

Nama Lembaga Keuangan Frekuensi (orang) Persentase (%) 

BRI (Bank Rakyat Indonesia) 7 36,84 

Bank Mandiri 6 31,58 

BNI (Bank Nasional Indonesia) 2 10,53 

BTN (Bank Tabungan Negara) 1 5,26 

Bank Danamon 1 5,26 

Bank Sinar Mas 1 5,26 

BTPN (Bank Tabungan Pensiun Negara) 1 5,26 

TOTAL 19 100 

Sumber : Data Primer, 2017 

Data dalam Tabel 4.9 di atas merupakan lembaga keuangan yang 

menawarkan kredit mikro yang diketahui oleh para responden. Berdasarkan hasil 

tersebut, lembaga keuangan yang rata-rata paling banyak diketahui adalah BRI 

(36,84%) dan Bank Mandiri (31,58%). Kemudian lembaga keuangan lainnya yang 

disebutkan adalah BNI, BTN, Bank Danamon, Bank Sinar Mas, dan BTPN. 

Keseluruhan data di atas merupakan lembaga keuangan perbankan, hal ini berarti 

bahwa lembaga keuangan bank lebih banyak diketahui oleh masyarakat 

kebanyakan. Menurut survey, mereka lebih sering mendapat penawaran pinjaman 

modal dari lembaga keuangan bank daripada lembaga keuangan non bank. Selain 
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itu karena sekarang ini lembaga keuangan perbankan juga menurut mereka lebih 

aktif dalam melakukan pemasaran produknya.  

Akses pembiayaan mikro bertujuan untuk menambah modal usaha. 

Pedagang yang kesulitan dalam mengandalkan modal sendiri akan memerlukan 

modal tambahan melalui pihak lain seperti lembaga keuangan. Seperti yang telah 

disebutkan di atas bahwa terdapat 4 responden dengan sumber permodalan yang 

berasal dari lembaga pembiayaan mikro khususnya lembaga keuangan perbankan. 

Di bawah ini adalah uraian mengenai asal modal pinjaman yang telah diakses oleh 

para responden yang telah mengajukan pinjaman modal ke lembaga keuangan. 

Tabel 4.11 Lembaga Keuangan yang Telah Diakses Pedagang 

Nama Lembaga Keuangan Frekuensi Persentase (%) 

Bank Mandiri 2 50 

BRI 1 25 

BTPN 1 25 

TOTAL 4 100 

Sumber : Data Primer, 2017 

Pada Tabel 4.10 berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa 

responden yang mengakses pembiayaan mikro paling banyak berasal dari Bank 

Mandiri (50%). Responden lainnya mengakses pembiayaan mikro melalui BRI 

dan melalui BTPN. Seluruh lembaga yang disebutkan di atas merupakan lembaga 

keuangan perbankan, karena sesuai dengan survey bahwa seluruh responden 

dalam penelitian ini mengenal lembaga keuangan yang berasal dari perbankan. 
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Setiap lembaga keuangan tentu memiliki prosedur yang disyaratkan 

kepada para nasabahnya untuk dapat mengajukan pinjaman / kredit. Prosedur 

tersebut diberlakukan sesuai standar yang berlaku agar pihak bank dapat 

menentukan manakah yang dapat menjadi calon debitur yang layak sehingga 

meminimalkan resiko kredit macet. Sesuai dengan data yang diperoleh, bahwa 

terdapat 4 responden yang mengakses pembiayaan mikro dari lembaga keuangan. 

Berikut merupakan data tanggapan responden terhadap prosedur dalam 

mengakses pembiayaan mikro. 

Tabel 4.12 Prosedur Realisasi Pembiayaan Mikro 

Keterangan Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Mudah 4 100 

Sulit 0 0 

TOTAL 4 100 

Sumber : Data Primer, 2017 

Pada Tabel 4.11 di atas, pedagang kuliner Semawis yang memperoleh 

pembiayaan mikro mengatakan bahwa dalam merealisasi pembiayaan mikro 

prosesnya cukup mudah, sederhana, dan dapat berjalan dengan lancar. Seluruh 

persyaratan yang dibutuhkan menurut mereka tidaklah sulit, sehingga mereka 

dapat merealisasi pinjaman dari lembaga keuangan tersebut. Prosedur yang harus 

mereka penuhi yaitu kelengkapan surat seperti kartu tanda penduduk, kartu 

keluarga, surat ijin usaha, dan ditambah NPWP bagi yang mengajukan kredit 

dengan jumlah besar. Prosedur tiap bank akan berbeda – beda sesuai dengan 

kebijakan yang diberlakukan masing – masing lembaga keuangan tersebut. Akses 
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terhadap pembiayaan mikro saat ini juga telah dipermudah. Pemerintah membuat 

kebijakan dengan persyaratan prosedur yang sederhana, diharapkan masyarakat 

bisa memenuhi persyaratan tersebut agar memperoleh pinjaman modal yang 

mereka butuhkan untuk perkembangan usahanya. 

4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mengkses Pembiayaan 

Mikro 

Tujuan dari mengajukan pinjaman modal adalah untuk memenuhi 

keterbatasan modal yang dimiliki serta untuk melancarkan kegiatan usahanya. 

Bagi masyarakat kecil, pinjaman modal sangat bermanfaat apabila modal sendiri 

kurang dapat mencukupi kebutuhan untuk menjalankan usahanya. Dalam 

mengakses pinjaman modal, terdapat beberapa faktor yang mendukungnya untuk 

dapat mengakses pembiayaan mikro, serta ada pula faktor penghambat yang 

dialami responden. Berikut merupakan hal - hal yang dapat menjadi faktor 

pendukung dalam mengakses pembiayaan mikro.  

Tabel 4.13 Faktor Pendukung dalam Mengakses Pembiayaan Mikro 

Keterangan Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Jangka waktu pelunasan yang lama 2 25,00 

Pelayanan 2 25,00 

Prosedur 2 25,00 

Suku bunga 1 12,50 

Lokasi 1 12,50 

TOTAL 8 100 

Sumber : Data Primer, 2017 
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Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 4.13 di atas, diperoleh hasil 

bahwa faktor – faktor yang dapat menjadi pendukung pedagang kuliner di 

Semawis dalam mengakses pembiayaan mikro adalah jangka waktu penulasan, 

pelayanan, dan prosedur peminjaman. Ketiga faktor tersebut menjadi faktor utama 

yang dapat mendukung akses terhadap pembiayaan mikro para pedagang 

Semawis. Berdasarkan pengalaman responden, prosedur dalam mengajukan 

pinjaman tergolong mudah asalkan memiliki keretangan ijin usaha yang jelas 

maka sudah dapat mengajukan pinjaman di lembaga keuangan mikro, sehingga 

realisasi pembiayaan mikro menjadi lebih mudah. Yang kedua, dari segi 

pelayanan, responden merasa pelayanan yang diberikan karyawan lembaga 

pembiayaan mikro baik dan ramah, dapat membantu proses tata cara yang 

disyaratkan oleh pihak bank sehingga berjalan dengan lancar. Ketiga, dari segi 

waktu pelunasan, jangka waktu pelunasan yang diberikan untu menulasi hutang 

relatif lama, artinya ada waktu yang cukup bagi debitur untuk memenuhi 

pelunasan atas pinjaman yang diajukan.  

Selain faktor pendukung yang telah yang disebutkan di atas, ada beberapa 

hal yang menjadi penghambat yang dialami pedagang kuliner Semawis dalam 

mengajukan pembiayaan mikro seperti yang disebutkan di awal bahwa mereka 

tidak mengakses pembiayaan mikro dikarenakan ingin menghindari resiko apabila 

nantinya tidak mampu melunasi pinjaman. Selain itu, hambatan juga dapat berasal 

dari lembaga pembiayaan mikro itu sendiri. Berikut merupakan hal – hal yang 

dapat menjadi faktor penghambat bagi para pedagang kuliner Semawis Semarang 

dalam mengakses pembiayaan mikro. 
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Tabel 4.14 Faktor Penghambat dalam Mengakses Pembiayaan Mikro 

Keterangan Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Agunan 5 25 

Proses pencairan dana 5 25 

Prosedur 2 10 

Suku bunga 2 10 

Syarat 2 10 

Lokasi 2 20 

TOTAL 20 100 

Sumber : Data Primer, 2017 

Menurut hasil wawancara, hambatan bagi responden yang tidak 

mengakses pembiayaan mikro yaitu yang pertama, proses pencairan dana 

memakan waktu yang lama menjadi faktor hambatan yang paling banyak 

disebutkan. Hal ini sebenarnya dikarenakan dalam mengajukan pinjaman modal, 

mereka harus mengikuti tata cara / prosedur, memenuhi segala persyaratan yang 

diberikan oleh pihak lembaga keuangan. Setelah memenuhi persyaratan dan 

diterima oleh pihak peminjam dana, barulah proses pencairan dana dapat 

dilakukan dan itupun juga membutuhkan waktu beberapa hari sampai dana bisa 

sampai ke tangan debitur. Sedangkan mereka membutuhkan dana dengan cepat 

untuk kebutuhannya. Jadi berdasarkan pengalaman responden, mereka pernah 

mengajukan pinjaman namun pengajuan itu lama untuk diproses oleh pihak 

lembaga keuangan sehingga pencairan dana tidak segera didapatkan. 

Kedua, ada responden yang menyebutkan bahwa mereka tidak mempunyai 

agunan yang cukup yang dapat dijadikan jaminan. Serta syarat yang dianggap 

memberatkan responden. Hal ini terjadi pada pedagang dengan pendapatan yang 
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kecil. Kurangnya asset yang dapat dijadikan jaminan, selain itu syarat mengenai 

ijin usaha yang belum dimiliki. Besar agunan akan menyesuaikan dengan besar 

pinjaman yang diajukan, apabila pinjaman besar maka pihak bank akan 

mensyaratkan agunan yang bernilai besar pula. Hal ini yang dialami responden 

pedagang penjual es Hawa karena dari dagangannya yang menghasilkan 

keuntungan kecil, mengakibatkan beliau tidak berani mengajukan pinjaman.  

Selain kedua faktor utama, ada yang beranggapan bahwa prosedurnya 

berbelit – belit, hal ini mungkin dikarenakan banyaknya nasabah lain yang juga 

mengajukan pinjaman sehingga tidak terlayani dengan baik. Mereka kurang 

mengetahui tata cara mengajukan kredit mikro. Kemudian suku bunga dianggap 

membebani karena mereka berpikir apabila pendapatan tidak besar mereka tidak 

mampu membayar bunga atas pinjaman yang didapatkan. Sehingga mereka lebih 

mengandalkan modal milik sendiri dari tabungan yang mereka kumpulkan. Selain 

itu bagi mereka yang baru merintis usahanya juga merasa demikian. Mereka takut 

resiko apabila pada akhirnya mereka tidak mampu melunasi pinjaman, akan 

menyebabkan hutang. Mereka mengharapkan suku bunga yang lebih rendah. 

 

4.2.4 Stimulasi Pembiayaan Mikro Terhadap Usaha 

Hal – hal yang dapat menjadi pertimbangan seseorang dalam mengakses 

pembiayaan mikro bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap 

usahanya. Melalui pinjaman modal, pedagang dapat meningkatkan jumlah modal 

yang nantinya mereka gunakan untuk membeli perlengkapan usaha. Sehingga dari 

modal yang mereka peroleh itu dapat mereka mengembangkan usaha yang mereka 
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jalankan saat ini atau membuka cabang usaha di tempat lain. Seperti contohnya 

Bapak Bambang yang semula sudah berjualan di Jalan Gang Warung sejak 

dahulu. Lalu setelah dibukanya Semawis, beliau ikut berjualan di Semawis. 

Dengan membuka usaha di semawis pendapatannya bertambah dan keuntungan 

menjadi lebih besar daripada hari-hari biasa. Untuk membuka usaha di Semawis 

beliau mengatakan membutuhkan modal yang lebih untuk menambah jumlah 

dagangan, maka beliau mengajukan pinjaman untuk keperluan usahanya. 

Terdapat hal - hal mempengaruhi pedagang sehingga berani menggunakan 

fasilitas pembiayaan mikro / mengajukan pinjaman, yaitu adanya keinginan 

pedagang untuk memperbaiki perkembangan usahanya. Seperti yang ditunjukkan 

dalam tabel berikut.  

Tabel 4.15 Faktor yang Menjadi Pengaruh dalam Penggunaan Fasilitas 

Pembiayaan Mikro 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Untuk perkembangan usaha  1 25 

Menambah jumlah dagangan  3 75 

TOTAL 4 100 

Sumber : Data Primer, 2017 

Dengan adanya tambahan modal untuk membuka usaha, mereka 

menginginkan usahanya dapat semakin berkembang. Responden mengat akan 

mereka juga ingin dapat menambah jumlah dagangan seperti yang dilakukan bu 

Siska yaitu menambah varian baru dalam daftar menu. Dengan begitu akan 

semakin banyak pengunjung yang tertarik untuk mencoba menu baru tersebut dan 
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agar pengunjung tidak bosan dengan menu lama yang ditawarkan. Serta pedagang 

ingin menambah volume penjualan agar tidak cepat habis.  

Untuk perkembangan usaha, responden membutuhkan modal untuk membiayai 

kebutuhan yang diperlukan untuk membuka usaha tersebut.  

Seseorang yang telah mengajukan dan menerima pinjaman modal tentu 

akan memperoleh manfaat yang positif dari akses pembiayaan mikro itu. Terdapat 

beberapa manfaat positif pembiayaan mikro bagi para pedagang yang dapat dilihat 

melalui tabel berikut ini. 

Tabel 4.16 Manfaat Positif yang Diperoleh dari Pembiayaan Mikro 

Keterangan Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Menambah asset 2 28,57 

Menambah persediaan barang 

dagang 
1 14,28 

Menambah jumlah penghasilan 4 51,14 

TOTAL 7 100 

Sumber : Data Primer, 2017 

Manfaat positif paling besar yang dirasakan para responden dari 

pembiayaan mikro terhadap usaha yang dijalankan yaitu tentunya dapat 

menambah jumlah penghasilan. Dari adanya pinjaman dana sebagai tambahan 

modal usaha, tentu mereka dapat mengelola segala keperluan untuk usahanya 

menjadi lebih baik sehingga pendapatan yang mereka peroleh semakin besar.  

Manfaat lain yaitu menambah persediaan barang dagang, dikarenakan 

banyaknya pengunjung, mereka dapat menambah jumlah dagangannya agar 
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pelanggan tidak kehabisan karena terkadang masih banyak pengunjung yang ingin 

membeli. Seperti yang diungkapkan salah satu responden penjual tahu gimbal 

dengan adanya pinjaman modal, “pinjamannya untuk persediaan dagangan, 

dagangan jadi cepat habis kalau lagi ramai makanya sekarang bisa nambah 

persediaan. Jadi makin laris dan pengunjung tidak cepat kehabisan.” Selain itu 

yang diungkapakan pedagang ayam geprek, pinjaman modalnya digunakan untuk 

menambah menu baru yang sebelumnya hanya berjualan zuppa soup, kini bias 

menambah menu ayam geprek.  

Untuk menambah asset, seperti yang diungkapkan salah satu responden 

penjual es gempol, “setelah ada pinjaman, dipakai untuk memperbaiki gerobak 

untuk jualan.” Beliau jadi bisa membeli gerobak yang bagus untuk kegiatan 

berdagangnya. Karena selain berjualan di Semawis, beliau membutuhkan gerobak 

untuk berkeliling dan berjualan di tempat lain. Kemudian responden lainnya 

mengatakan dari pengalamannya meminjam modal, Bu Eka penjual tahu gimbal 

bisa meningkatkan usahanya, keuntunganpun semakin bertambah dan dari hasil 

keuntungan itu bisa ditabung. Sehingga dari hasil tabungannya yang sudah 

terkumpul tersebut beliau bisa membeli kendaraan baru.  

 

4.2.5 Persepsi Responden Terhadap Pembiayaan Mikro 

Berikut ini merupakan tanggapan para responden pedagang kuliner di 

Semawis mengenai usahanya dan akses terhadap pembiayaan mikro. Data di 

bawah diperoleh melalui beberapa pertanyaan yang diajukan dalam wawancara 

yang telah peneliti lakukan.  
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Tabel 4.17 Persepsi Responden Terhadap Pembiayaan Mikro 

No. Pertanyaan Ringkasan Jawaban 

1 Apakah Semawis ini sudah 

cukup ramai pengunjungnya? 

“Ya selalu ramai, apalagi kalau musim 

liburan.” 

“Ramai, kadang banyak yang dari luar 

kota bahkan luar negeri juga.” 

2 Mengapa tertarik untuk 

membuka usaha di sini? 

“Karena di sini sewanya juga tidak 

terlalu mahal. Lumayan untuk tambah-

tambah penghasilan” 

“Di sini tempat yang cukup banyak 

dikenal orang, jadi pasti laku.” 

3 Apakah Anda tahu bagaimana 

mengajukan pinjaman ke 

lembaga keuangan? 

“Ya saya tahu“ 

“Tau karena dulu pernah ditawari jadi 

saya tau caranya.”  

“Tau, tapi saya tidak meminjam.” 

4 Apakah Anda pernah 

mengajukan pinjaman modal?  

“Tidak pernah, karena pakai modal 

sendiri sudah cukup.” 

“Tidak pernah karena ya usahanya 

kecil, takut resiko tidak bisa bayar.” 

“Pernah, untuk kebutuhan usaha ini” 

5 Mengapa Anda tidak 

mengakses pinjaman modal? 

“Karena modalnya sudah cukup. Dan 

usahanya juga tidak terlalu besar.” 

“Kalau lagi butuh modal tambahan 

biasanya pinjam saudara saja karena 

nggak besar. Kalau pinjam di bank 

nanti takut kesulitan bayarnya.” 

“Kalau butuh uang saya ambil dari 

tabungan sendiri” 

6 Apakah dengan modal sendiri 

ini sudah cukup untuk 

menjalankan usaha ini? 

“ ya, sudah bisa mencukupi.” 

“Sudah cukup, modal untuk kebutuhan 

usaha ini saya atasi sendiri”  
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7 Mengapa Anda mengakses 

pinjaman modal? 

“Karena waktu itu saya memang butuh 

modal untuk buka usaha. Kalau dari 

uang sendiri kurang karena juga ada 

kebutuhan lain.” 

“Butuh tambahan untuk nambah 

dagangan karena saya pikir kalau bisa 

nambah dagangan kan untungnya juga 

tambah banyak.” 

8 Apakah dari adanya 

pembiayaan mikro itu pada 

akhirnya bisa 

bermanfaat untuk Anda? 

“Ya tentu ada manfaatnya, hasil 

penjualannya seperti yang diharapkan, 

karena dipakai untuk nambah jumlah 

dagangan“ 

“Ya, dipakai untuk memperbaiki 

gerobak untuk jualan.” 

“Saya menggunakan pinjaman itu 

untuk nambah modal dagangan, beli 

barang keperluan jualan juga“ 

Sumber : Data Primer, 2017 

Berdasarkan uraian tabel 4.17 di atas, dapat disimpulkan bahwa para 

pedagang di Semawis sudah mengetahui cara mengakses pinjaman modal dan 

sudah mendapat akses, sebagian juga ada yang mengajukan pinjaman modal. 

Namun tidak semuanya mengajukan pinjaman modal tersebut, masih banyak yang 

mengandalkan modal sendiri. Karena sebenarnya masalahnya bukan di akses 

pembiayaan, tetapi pada potensi pasar yang harus lebih dikembangkan supaya 

permintaan pembiayaan mikro juga menjadi lebih tinggi. 
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4.2.6 Peranan Pihak Semawis Terhadap Pedagang Semawis 

Dari wawancara dengan pengelola Semawis bernama Ibu Ling-Ling, 

mengenai tingkat pengunjung beliau mengatakan, “Pengunjung di Semawis terus 

meningkat terutama mulai tahun 2010, walaupun di awal tahun pembukaan 

sempat sepi tapi lama kelamaan jumlahnya bisa meningkat. Sampai sekarang 

Semawis masih selalu ramai terutama saat liburan”. Apabila Semawis 

mengalami keuntungan, dana yang diperoleh disumbangkan kembali ke 

masyarakat. Contohnya seperti mengadakan event pasar murah, pembagian kupon 

sembako yang diadakan oleh Yayasan Kopi Semawis. Semawis juga menerima 

bantuan dari pihak Pemerintah Kota pada saat awal dibukanya tempat ini, 

pemerintah memberikan fasilitas instalasi. 

Para penjual di Pasar Semawis sebagian besar tidak meminjam lembaga 

keuangan karena mereka tidak membutuhkan modal yang terlalu besar untuk 

membuka usaha di sana. Dikarenakan didukung oleh pihak Semawis seperti sewa 

tempat yang murah serta ada tenda yang disediakan, meja dan kursi disediakan, 

serta tidak memerlukan banyak tenaga kerja karena di Semawis ada petugas 

kebersihan dan bongkar pasang tenda.  

Rata-rata pedagang menggunakan modal sendiri karena sebagian 

merupakan bisnis keluarga. Hanya ada beberapa yang butuh pinjaman. Sebagai 

contoh penjual yang membutuhkan pinjaman yaitu salah satu penjual nasi goreng 

babat. Ibu Ling-Ling mengatakan, “Dia di sini sebenarnya merasa berat karena 

lakunya jarang, dia sendiri dan keluarga juga sakit – sakitan. Jadi kalau bisa 

bayar ya bayar, tidak juga tidak apa-apa. Tapi untuk permodalan dia dibantu 
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dari RT/RW dengan syarat mudah.” Dari hasil pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pihak semawis sendiri memberikan bantuan dengan 

menyediakan tempat dan bahkan menggartiskan biaya sewa dikarenakan kondisi 

penjual dan pendapatan dari berjualan kurang mencukupi apabila masih harus 

membayar biaya sewa.  

Selain dari contoh di atas, bantuan juga diberikan apabila ada pengajuan 

dari sekolah untuk kegiatan buka usaha. Bantuannya adalah biaya sewa 

digratiskan. Lalu bagi kaum difabel biaya sewa digratiskan dengan kondisi waktu 

tertentu yaitu selama 3 bulan pertama, setelah itu baru mereka membayar sewa. 

Jadi untuk para penjual yang memerlukan bantuan, pihak Semawis memberikan 

bantuan berupa keringanan biaya sewa. Bantuan yang diberikan oleh pihak 

Semawis berupa biaya sewa yang bersifat fleksibel. Mereka tidak diharuskan 

membayar biaya sewa penuh namun hanya semampunya saja. Pemberian bantuan 

ini tentu saja sudah dipertimbangkan dengan baik oleh pihak Semawis, dari latar 

belakang hingga karakter penjualnya. 


